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N.Kjær Classic 5.afd. af CC-Cars DASU Classic afviklet med stor succes! 
 
 

37 klassiske biler deltog i 5.afdeling af danmarksmesterskabet i pålidelighedsløb som blev kørt  
lørdag den 18.september med start fra N. Kjær Bilcentret i Svendborg samt pauser hos Tommy’s 
auto i Vester Skerninge og Elektro-Bosch Car Service, Svendborg. 
 
Pålidelighedskørsel handler om at holde en gennemsnitsfart på en given strækning, en  
sekundetape, hvor deltagerne skal passere et for dem antal ukendte tidtagninger i det rigtige  
sekund, og som danner grundlaget for resultatberegningen i løbet. 
 
Og kunsten i at køre  
pålidelighedsløb blev mestret i  
lørdagen løb, som bød på en  
205 km køretur på de små veje i 
det smukke kuperede terræn vest 
for Svendborg samt Tåsinge.  
 
Løbsledelsen fra  
Motorklubben Centrum og Sports 
Motorklubben Gladsaxe, høstede 
mange roser fra deltagerne for en 
rute i et utrolig spændende og 
smukt stykke Danmark. 6 etaper 
med 23 sekundetaper og varierende 
hastigheder fra 45-48 km/t blev  
tilbagelagt.  
 
Med et resultat på kun 20,60 sekunder målt på de i alt 93 km sekundetaper, kunne  
Niels P. Rolighed og Troels Rolighed Nielsen kører hjem lørdag aften og kalde sig  
generalklassevinder af N.Kjær Classic løb 2021 samt dagens vinder af Expert klassen.  
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N.Kjær Classic 5.afd. af CC-Cars DASU Classic afviklet med stor succes! 
 
 

Sport-klassen vandtes af et tysk hold, Richard Lehr og Uwe Drescher fra Rotenburg og Lübeck. 
 
 
Touring-klassen, som tæller hele 13 hold, 
vandtes af Hans-Jørn Søgård Andersen og  
Kaj Mikkelsen fra Silkeborg. 
 
De var dog ikke de eneste hold som havde de 
store smil på læberne da N. Kjær Classic løbet 
var afsluttet. På trods af at der stadig resterer 
én afdeling i løbsserien kunne Erik og Kim Bach 
Sørensen efter lørdagen løb allerede nu kalde 
sig Danmarksmestre i Eliteklassen og det  
samme gør sig gældende for Henning og Else 
Friborg som snupper titlen i Expert klassen. 

 
 
Til gengæld er der stadig kamp om den  
prestigefulde titel i såvel Sports- som  
Touringklassen, hvor afgørelsens time bliver i 
sidste afdeling af CC Cars DASU Classic  
turneringen, som afvikles den  
30. oktober på Sjælland. 
      Ulrik Hejl 
 
Resultaterne fra lørdagens løb kan læses på 
www.mkc-sport.dk eller www.smkg.dk 
 
 
 

Næste løb køres den 30. oktober med start og mål i Hillerød.   

Fortsat fra forrige side 
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N.Kjær Classic 5.afd. af CC-Cars DASU Classic. 
 
 

En dejlig dag på Sydfyn startede med en varm  
velkomst ved Ford, hvor der var god plads til alle. 
Der var tænkt på alt fra hyggelig morgenmad til  
benzin til de grådige amerikanerbiler. 
Udlevering af roadbook med tydelige instruktioner, 
hvor vi som nystartende i Touring også kunne finde 
vej og som tog os rundt i det Sydfynske landskab 
gennem idyllisk skov, forbi historiske ejendomme, 
snoede landeveje der bugter sig i bakkedal og turen 
tog os endog langs kyster og fjorde.  
 
 
Vi har taget noter i roadbook'en, da vi synes turen var så fin, at vi gerne vil køre efter den igen en 
solskins søndag med familien, for at gense det smukke landskab. 
Dagen blev rundet af med en dejlig middag, hvor der selv her blev taget hensyn til den enkeltes 
ønsker. 
Det bedste løb vi hidtil har været med til. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak for en dejlig dag 
Sasja og Philippe.                             
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Denne morgen skulle vi ikke så tidligt op 
som sidste gang, vi skulle deltage i  
CC-Cars DASU Classic, da startstedet lå 
mindre end 20 min væk. Friske og oplagte 
kørte vi til N. Kjær Bilcenter i Svendborg, 
fik foretaget tripkontrol, kom gennem  
teknisk kontrol, fik monteret og kontrolleret 
transponder. Vi har fået nye og uerfarne 
medlemmer i klubben, som vi hjalp lidt på 
vej ved starten og var behjælpelig med 
eventuelle tvivlsspørgsmål. Derefter besøg i 
kantinen, hvor pigerne stod klar,  
velforberedte med kaffe og brød.  
 
 
 
Da jeg fra starten har været involveret i tidtagningssystemet var jeg henne at tale med official ved 
kontrol trackeren. Det viste sig, at en del af deltagerne måtte forbi flere gange for at blive  
registreret. Det skyldtes en uhensigtsmæsig placering af trackeren, hvilket man må drage lære af 
fremadrettet.  
 
Efter gennemsyn af en fin og tydelig rutebog uden grimme spidsfindigheder og labyrintopgaver var 
vi klar til start. Hurtigt ud af byen og i gang med første sekundetape. Derefter ind i landet gennem 
små snørklede og bakkede veje. Hurtigt nåede vi næste sekund etape som var kort og sluttede 
umiddelbar før byzone. Det var kendetegnende for løbet, at sekundetaperne var korte og  
behændigt sluttede ved byzone og eks. før en jernbaneoverskæring, hvor et tog kunne forsinke  
tilfældige deltagere - godt tænkt. Der var ikke langt til næste sekundetape ret efter, men der var 
tilstrækkelig køretid til at nå selvstartpunktet, så man undgik ræs gennem byområde.  
Efter at have været i nærheden af Midtfyn gik ruten atter mod Svendborg, hvor der var  
frokostpause hos N.Kjær Autocenter.  
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N.Kjær Classic 5.afd. af CC-Cars DASU Classic. 
 
 
Herefter gik turen i østlig retning og ad enkelte veje, som jeg på trods af, at jeg har boet på Fyn 
det meste af mit liv, ikke erindrer at havde været på før. En kort pause med sodavand og  
karameller hos Tommy’s Auto i Vester Skerninge og efterfølgende retur til Svendborg langs kysten, 

hel tæt på vandkanten med udsigt over det  
sydfynske øhav og til kaffepause hos Bosch Car  
Service. Over Svendborgsundbroen, hvor der vanen 
tro igen var vejarbejde, og hvorfra man kunne  
spotte lystsejlere, og de første deltagere  
Ærøfærgen, på Svendborgsund. På Tåsinge kørte vi 
sidste etape, spækket med sekundetaper, hvorefter 
vi nåede mål ved Bjerreby Forsamlingshus.  
Det var en rigtig god, flot og veltilrettelagt rute, 
hvor beboere og mange vandringsfolk vinkede  
venligt til os undervejs. Ved Bregninge Mølle sad 

der et par knægte ude ved vejen og som hellere ville se på de gamle brummende biler end være 
inde til en 70 års fødselsdag. Det lykkedes også for dem at provokere enkelte deltagere til at give 
den lidt ekstra gas ved start fra selvstartpunktet .  
 
Undervejs kunne vi på nettet se delresultater, som vores pålidelige beregnere Jan og Vivi havde 
indsamlet og oploadet. Ved mål under spisningen var de officielle resultater allerede klar -  
godt gået.  
Summa summarum: Meget flot og afvekslende rute i det sydfynske, med godt flow, god afvikling 
og hurtig resultatberegning og kompetente tidkontroller. Fin forplejning undervejs og ved mål,  
stadig med tiltag for at undgå evt. smitte. Passende gennemsnitshastigheder på sekundetaperne på 
nær en enkelt, som mange syntes var for høj i relation til rutens beskaffenhed og en enkelt som 
kunne have været højere. 45km/t kan også være en udfordring. Et løb som helt fulgte definitionen 
på pålidelighedsløb. Tommel’en op til løbsledelsen. Og en enkelt bøn til deltagerne. Når man  
afmonterer transponderen i bilen, så træk i stikkene og ikke i ledningen. Det giver mindre  
hjemmearbejde bagefter med at reparere.  
Ebbe Madsen  
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Uf, - det er tidligt (læs meget tidligt) for en pensionist, at skulle op kl. 05:00 om morgenen. Men 
det er vilkårene, hvis vi vil deltage i det Regularity-løb, der køres på Fyn i dag. Niels Peder afhenter 
mig her kl. 06:15. Vi skal kører Golf II GTI. Han har kaffe med, så vi hygger os på vejen mod 
Svendborg, hvor startstedet er hos N. Kjær Bilcenter. Vi skal deltage i . . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er 38 morgenfriske mandskaber tilmeldt, og der 
er lystig stemning her ved morgenkaffen. To tyske 
mandskaber er mødt op. Richard & Gerd-Uwe. Og 
naturligvis Werner & Christa. De er jo nærmest at 
betragte som danske, da de altid er med. Det er 
Sports Motor Klubben Gladsaxe & Motor Klubben 
Centrum, der i samarbejde er værter i dag. Og det 
er Anni Andersen & Hans-Oluf Nielsen, der har 
frembragt dagens opgaver, og det med stor omhu 
og snilde. 

N. P. og jeg har haft tekniske problemer med vores 
målegrej, i de to afdelinger af mesterskabet, vi har 
deltaget i før sommerferien. Der er blevet analyse-
ret af både N.P. og vores oldtimer venner, og man-
ge ideer er fremkommet.  

Konklusionen blev, at det var nødvendigt med en ny mini P.C. (mobil). Så må vi håber, det hjælper. 
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N.Kjær Classic 5.afd. af CC-Cars DASU Classic. 
 
Vi har start kl. 10:12. Løbet er på 205 km. og er henlagt til området nordvest for Svendborg, og 
med en slut etape på Tåsinge, hvor også mål / samlingsstedet er. Ruten er henlagt i flot natur med 
billedskønne udsigter. Og ja, vejene her er smalle, snoede og bakkede. Der er nok at holde styr på, 
også selv om vi ”kun” skal holde 45 til 49 km/t. på de 23 sekund etaper.  Uf det går hurtigt på nog-
le af dem. Man skulle ”nok” tænke lidt mere på beboerne i disse område. Ja måske informere dem 
om, hvad der skal ske, så hund og kat kan holdes inde.   

Nå, men vi har en fornemmelse af, at det faktisk går OK, selv om vi lige må korrigere tiden på vo-
res elektronik et par gange undervejs. Samarbejdet i bilen kører bare på skinner, og det gør GTI’en 
også.  Middagspausen er igen ved N. Kjær, hvor vi får en lækker sandwich. De 2 små pauser er hos 
”Tommy’s Auto” og kaffepausen hos ”Bosch”. Jo der er styr på forplejningen. Vel også vigtig ikk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortsættes næste side 
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Vi får os ”snoet” igennem de fynske kilometer og frem til kaffepausen. Her svirer rygterne i luften. 
Vi skulle efter sigende være to’er i løbet på nuværende tidspunkt. Bestikkelse er der også lige tid 
til. Basse (Henning) tilbyder en ”stor is”, hvis vi kan holde Kim & Jan bag os. Vel et forsøg værd ik-
ke. Hvad gør man ikke for en ”go is”. Dejlig sport, hvor der er meget plads til humor og hjælpsom-
hed. 

Vi er begge ved at være godt brugte, men vi mangler jo stadig Tåsinge etapen. ”Nu tager vi os lige 
sammen på de sidste kilometer” – lyder det enstemmigt inde i bilen. Ja, så vi strammer os op, og 
når kl. 17:00 frem til mål i forsamlingshuset, i Bjerreby. Anni & Kurt’s nye hjemstavn. Her er der 
mange rygter og drillerier i gang. Jow vi hygger os alle sammen. 
 
Tid til den velfortjente ”aftensmad” og imens er beregningen lyn hurtig. Snakken går som altid ly-
stigt. Og det viser sig at N.P. og undertegnede skal have is.  
Dagens resultater ser sådan ud: 
 

 
 
 
 
 
Det er rigtig flot af Richard & Gerd-Uwe, at placere sig på en generel 3. plads i Danmark, da de ikke 
har kørt ret meget her hos os. Og med disse resultater er mesterskabet i både Expert og Sport af-
gjort. Dansk mester i Expert er Henning & Else og i Sport er de Danske mestre fra IMK, nemlig Poul 
& Hanne. Stort TILLYKKE til begge mandskaber. 

Ja og da også til os selv. Vores teknik holdt og det må koncentrationen vel også have gjort. Vi er nu 
godt tilfredse på vej hjem mod Midtjylland, godt brugte. Endnu en god oplevelse rigere. Så TAK for 
det. 

Med sportslig hilsen Team Old Time. – Niels Peder & Troels. 

Sport. 
1. Richard & Gerd-Uwe. 22,90 
2. Poul & Hanne.  29,30 
3. Benny & Lars.  35,70  

Expert. 
1. Niels Peder & Troels.     20,60 
2. Kim & Jan.                   22,10 
3. Henning & Else.            23,00  
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N. Kjær Classic 2021 
 
Sydfyn lagde lørdag d. 18. september veje til årets 5. afdeling af ”CC-cars DASU Classic”. Anni og 
Hans Oluf fra hhv. Sports Motor Klubben Gladsaxe og Motor Klubben Centrum havde allerede i 
2020 komponeret ”N. Kjær Classic”, men på grund af corona epedimien blev løbet først gennemført 
i 2021.     
 
Løbet havde udgangspunkt i Svendborg hos N. Kjær Bilcenter, hvor de 38 startende hold lagde ud 
med en dejlig morgenmad inden dagens godt 200 km rute skulle ”angribes”. Forventningerne til 
løbet var store, da både løbsområdet og løbsledelsen er i top, og vi som Fynboer gerne skulle have 
lidt hjemmebanefordel.   
Og vi blev bestemt ikke skuffet.  Løbsledelsen havde fundet alle de små Sydfynske veje, som  
igennem årene har været brugt til rigtigt mange hastighedsprøver i rally. Et fantastisk løbsområde, 
hvor det aldrig bliver kedeligt. Også et løb helt uden finurligheder i vejfindingen – sådan vil vi gerne 
have det ! Ligeledes var rutebogen i meget høj kvalitet og vi var aldrig i tvivl om placering af  
selvstartpunkter eller andet. 
Løbsledelsen formåede også at levere delresultater hurtigt og effektiv via Jan Søndergårds on-line 
setup. Det gør lige det hele lidt mere spændende, når man kan følge med i stillingen undervejs. 
Især fordi kampen om placeringerne i de fleste klasser er utrolig tæt. Curt vil dog ikke kende til  
stillingen undervejs, så det må jeg jo holde for mig selv.   
 
Efter 5 etaper, 10 sekundetaper og et par velvalgte småpauser, vendte feltet tilbage til  
N. Kjær Bilcenter i Svendborg for at spise frokost. 
Eftermiddagen bød på endnu 2 etaper og 9 sekundetaper i det Sydfynske terræn – en meget flot 
tur langs vandet for store dele af rutens vedkommende. Derefter gik det over Svendborgsund  
broen til Tåsinge. Som slutspurt ventede der lige en enkelt etape med 4 indlagte sekundetaper – 
heraf løbets længste på 11 km. Sekundetaperne kom som haglbyger efter hinanden, så ingen tid til 
pjat her på Tåsinge. Flot afslutning ! 
 
I alt blev det til godt 200 km, 23 sekundetaper og 42 hemmelige kontroller, alt sammen nøje  
gennemtænkt af den rutinerede løbsledelse. Tak for det ! 
 
Niels Erik Jørgensen 
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Finalen i CC-Cars DASU Classic - Oresund Rally 30/10-2021 
 
Oresund Rally afholdes af Dansk Rally Klub og finder i år sted for tiende gang.  
 
Oresund Rally er tællende som finaleløbet i CC-Cars DASU Classic (det danske mesterskab i pålide-
lighedsrally) samt finaleløb i NEZ-mesterskabet for landene Estland, Letland, Litauen, Belarus, Rus-
land, Finland, Sverige, Norge, Island og Danmark (NEZ - North European Zone Historic Regularity 
Rally Championship). 

Løbet finder sted i Nordsjælland med centrum i Hillerød. Det er et stjerneløb med start, to pauser 
samt mål på Torvet i Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden. Under løbet besøges en række 
smukke lokationer i "Kongernes Nordsjælland", og ruten passerer også selve Øresund. 

Deltagelse koster 600 DKK (ca. 80 EUR) Man kan købe overnatning til meget attraktive priser på 
Hotel Hillerød, hvor man kan få et dobbeltværelse med alle faciliteter inkl. internet og morgenmad. 

Vi har også også en særlige turistklasse for deltagere, der ikke har erfaringer med at køre klassisk 
rally. De kører ad samme rute som alle andre, men bliver ikke målt på de krævende sekundetaper. 
I turistklassen bedømmes man kun på sin evne til at køre ad rette vej og stemple ind ved 
tidskontrollerne på rette tidspunkt. 

Løbsledelsen er i gang med at teste den færdige rute, som får hovedvægt på at holde korrekt gen-
nemsnitshastighed med mindre vægt på at finde ad rette vej. 

Løbsledelsen består af Erik Andersen (løbsleder), Per Vilslev, Michael Eisenberg, Carsten Brandrup, 
Jan Lemvigh-Müller, Poul Henrik Lehrmann og Poul Rasmussen. 

Vel mødt til Oresund Rally 2021, tiende udgave af løbet. 

 Løbsledelsen 

Vinderne af Oresund Rally 2020 
Torben Weber Andersen og 
Emilie Weber Wellingdorf 
VW Scirocco GTI fra 1985 


